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atsovas Lietuvai, Latvijai ir estijai 
uaB „resena“, Vilniaus g.27

Viskas vienoje mažoje slėptuvėje
apacer Handy Steno aH 220 (1 gB) | 80 Lt

www.apacer.com
Kas sakė, kad Flash atmintinės, USB „raktai“ ar kaip 
kitaip juos pavadintume, yra atgyvena, kuri gali dirb-
ti tik juodą darbą? Nesąmonė — visos duomenų lai-

kmenos (pradedant senais ir jau beveik užmirštais 
diskeliais) turi stengtis pamaloninti mūsų akis savo 

išvaizda. Tačiau nei DVD, nei CD, nei diskeliai netu-
ri tiek daug galimybių kiek USB „raktai“… Tik pažiū-

rėk į šį gražuoliuką — jis vienas iš mažiausių USB 
laikmenų, kokias tik esame matę, tačiau labai patva-
rus ir naudingas. Jokios nereikalingos plastmasės — 

tik tiek, kiek reikia apsaugoti Tavo duomenis, kurie 
slepiasi viduje esančioje atmintinėje. Ir dar vienas 
puikus dalykas (ypač užuomaršoms ir išsiblaškė-

liams) — USB jungties dangtelis ir USB rakto kor-
pusas yra su specialiomis arkomis, prie kurių gali 
pririšti kokio nori ilgio, spalvos ir formos raištelį. 

Kam to reikia? Na, bent jau aš esu pametęs apie tris 
skirtingų USB raktų dangtelius…

kadangi susidomėjimas mūsų Hot Stuff 
Lietuva skilties konkursu vis didėja, nutarėme 
panašiais konkursais Tave džiuginti iki kalėdų. 
Šį mėnesį gali laimėti nepriekaištingos 
išvaizdos apacer Handy Steno aH220. 

Tau reikia teisingai atsakyti į klausimą ir išsiųs-
ti SMS žinutę.

Kuriais metais įkurta kompanija Apacer?

1. 1740 m.
2. 1997 m.
3. 2006 m.

Atsakymą siųsk numeriu 

SMS žinutės laukelyje įrašęs STUFF, tarpas, 

teisingo atsakymo numerį.

Pvz.: STUFF 1 arba STUFF 2, arba STUFF 3.

KOnKursAs!

1656

Žinutės kaina 1 Lt
Su laimėtojais susisiekiame.

USB
LaIMėk „rakTą“!!!

Ploniausias, nes 66…
Samsung X820 | 950 Lt

www.samsung.com
Šių metų pavasarį buvo pristatytas plonų telefonų rekordus sumu-
šęs X820. Jis — vos 6,9 mm storio, todėl drąsiai gali būti tituluo-
jamas ploniausiu telefonu pasaulyje. Kas gi jame gali tilpti? Ogi tik 
žadintuvas ir vienas skambėjimo tonas… Juokaujame — negi pati-
kėjai, kad kompanija Samsung galėtų taip žemai pulti?! Atvirkščiai, 
Samsung vėl įrodinėja, kad tik jie sugeba sukurti tikrus stebuklus. 

Šis tridažnis telefonas turi 2 mln. vaizdo taškų fotiką, 1,9 colio 
įstrižainės 176 x 220 262K spalvotą TFT ekraną ir net 80 MB tal-

pos atmintį. Žinau, jog Tau tuo sunku patikėti, bet klausyk toliau. 
Vaizdo įrašymas ir siuntimas žinute (MPEG4 

/ H.263), MP3, AAC, ACC+, AAC+ (e), 
WMA, skaitmeninis garso stiprintuvas, Blu-
etooth, USB, PictBridge ir t. t. Ir visa tai tik 
dalis to, ką turi naujasis X820 modelis. Be 
to, jis sveria vos 66 g. Štai kur šuo pakas-
tas — 66 yra ne šiaip gražus skaičius. Tai 

magiškas skaičius.

juodas, bet nebaisus
Toshiba Qosmio g30-153 | 9 300 Lt

www.toshiba.com
Juodi daiktai visada mus gąsdino ir turbūt dar ilgai gąsdins. Mes ilgai svarstėme, ką daryti su šiuo 

juodu kaip velnias Toshiba Qosmio G30-153 nešiojamuoju kompiuteriu. Burtais išaiškinę tą nelaimėlį, 
kuriam teks paspausti įjungimo mygtuką, visi susispietėme viename biuro kampe ir laukėme. Nelaimė-
lis nuėjo ir… jo akys ėmė blizgėti. Jei tik būtume žinoję, jog tuo metu, kai mes meldėmės už jo gyvy-
bę, jis „vaišinosi“ nuostabios kokybės Toshiba grafikos kortos vaizdu… Taip, iš tikrųjų tai yra 17 colių 
įstrižainės nešiojamasis kompiuteris su ypatingomis vaizdo galiomis, kurių dažnai trūksta 3D žaidi-
mų ir filmų mėgėjams. Toshiba TruBrite technologija dovanoja nepriekaištingą vaizdą, kuriam talki-
na, ko gero, paprasčiausiai pasaulyje valdomas QosmioPlayer. Padėkokime Toshiba kompanijai už 

„HD to go“, nes dabar HD vaizdą galima nusivežti ir į kaimą. Tiesa, pamiršome svarbiausias detales: 
2,17 GHz procesorius, du 120 GB talpos standieji diskai, HD DVD-ROM, Bluetooth, 802.11g, TV tiu-

neris, antena, HDMI ir begalė kitų… Taigi juodas — nebaisus, bet labai žavus.
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kažkur matyta šokolado plytelė
apacer audio Steno au522 | 190 Lt (1 gB)

www.apacer.com
Dažnai būna tokios situacijos, kai mus aplanko vadinamasis de javu fenomenas. 
Taip atsitiko ir šį kartą — nors mes puikiai žinome, jog šis Apacer Audio Steno 
AU522 dar nebuvo aprašytas nė viename Stuff numeryje, tačiau mūsų neap-
leidžia jausmas, kad jį jau čiupinėjome. Galbūt tai tik atsitiktinumas, nes šis 
grotuvas išties šaunus, jo neįmanoma pamiršti, net jei būtume pamatę prieš 
metus… Kad ir kaip ten būtų, pakalbėkime apie grotuvą. Paprastas, tačiau 

„protingai parinktas“ dizainas leidžia net 1 GB talpos MP3 grotuve sutalpin-
ti begalę papildomų niekučių. Visų pirma FM stereoradijo imtuvas, kuris 

leidžia užprogramuoti iki 20 mėgstamiausių radijo stočių. Dar pridėkime 
diktofoną su itin jautriu mikrofonu, 24 kalbų meniu, įkraunamą ličio poli-
merų bateriją ir dvigubą ausinių lizduką, kuris muzikos leidžia klausytis 
dviem… Palauk sekundę… Tai mes jau tikrai girdėjome! Gal kas nors 

gali pasakyti, ko mes nesugebame suprasti?

reikėjo berniukams…
Saitek aviator | 109 Lt
www.saitek.com
Nori tapti lakūnu, bet bijai aukščio? Ne bėda, nes šiais laikais yra gan tikroviškų 
skraidymo simuliatorių (virtualių kompiuterinių žaidimų) ir tokių kompanijų kaip 
Saitek. Būtent Saitek ir siūlo pirmąją vairalazdę su „dual throttle“ varikliuku. Kari-
nio stiliaus dizainas, 8 krypčių lazdelė ir paslėptas raketos paleidimo mygtukas. 
Tiems, kurie skaito ne nuo pradžių, primename, jog mes — už taiką ir ramybę! 
Grįžkime prie kur kas rimtesnių dalykų — jeigu Tau ant kulnų lips priešų naikin-
tuvai, pasinaudok ypatinga Saitek naujove — Tu gali valdyti atskirus lėktuvo vari-
klius, todėl Tau paklus ir didžiuliai bombonešiai, ir civiliniai kelioniniai lėktuvai, o 

priešai liks it musę kandę. Kaip matai, Saitek turi ir daugiau mygtukų, kuriuos 
gali užprogramuoti ir pajusti, ką reiškia valdyti tikrą lėktuvą. Galbūt Tau 

įdomu, ko iš Tavęs už tai paprašys Saitek? Ogi tik 109 litų ir USB jung-
ties. Fantastika, aš pradedu skraidyti jau rytoj.

Pelių dieta
a4tech r7-70D | 58 Lt

www.a4tech.com
Ši pelytė atkeliavo iš naujosios A4tech kompanijos šeimynėlės, vardu Powersa-

ver. Tiems, kurie anglų kalbą supranta tik šiek tiek, paaiškinsime, jog visa esmė 
slypi pavadinime — šios pelės beveik nenaudoja energijos (daugiau nei 3 kartus 

mažiau už standartines peles). Taigi be įkrovimo ši pelytė išgyvena ilgiau nei 
138 val. Paskaičiuok — jei per dieną pelę naudoji maždaug 2 val. (tiek pata-

riama praleisti prie AK), tai jos Tau užteks net 69 dienoms. Po to įkrausi ir 
vėl 69 dienos… Jeigu pelės 30 min. nejudini, ji užmiega (nes turbūt ir pats 
jau esi užsnūdęs prie AK stalo). Jeigu manai, kad ją pažadinti iš miegų teks 

su orkestru, labai klysti — pajudink ir ji akimirksniu puls prie darbo! Visa 
kita — taip pat vieni niekai: ši pelė labai greitai atidarinėja dokumentus ir 

paleidžia įvairias programas, todėl vienintelis dalykas, kuriuo Tau reikia rūpin-
tis, šios pelės apsauga nuo ją nugvelbti norinčių kolegų.


